ANALIZA INDEPENDENTĂ A BUGETULUI:
GIMNAZIUL MĂNOILEȘTI
(MĂNOILEȘTI, RAIONUL UNGHENI)

În 2014 finanțarea totală a Gimnaziului Mănoilești a
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Figura 1. Valoarea finanțării totale, mln MDL

depășit suma de 2,6 mln MDL. În 2015, valoarea finanțării
a crescut comparabil și constituit peste 4,3 mln MDL în
2015. Această majorare s-a datorat atragerii fondurilor
extra-bugetare în sumă de 1465,2 mii MDL. Pentru anul
2016 volumul planificat al finanțării liceului este de circa
3,3 mln MDL, dintre care148,9 mii MDL din surse
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extrabugetare (vezi Figura 1).

În 2015 sursele extrabugetare atrase au fost utilizate
pentru reparație capitală, iar drept urmare ponderea

Figura 2. Ponderea unor cheltuieli în total
cheltuielilor efectuate în 2014, %

cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale în volumul
total al finanțării liceului a crescut semnificativ, de la
aproximativ 5,8% în 2014 la 37,9%. Totuși, în 2014 cota
destinată reparațiilor și investițiilor capitale a fost mai
mică, atât față de valoarea medie a indicatorului pentru
raionului Ungheni (8,2%), cât și în raport ponderea medie a

Sursa: ME, gimnaziul „Mănoilești”, calculele EG

acestui tip de cheltuieli pe întreaga republică (7,7%). Utilizarea în 2015 a surselor extrabugetare pentru
cheltuieli capitale a determinat reducerea ponderii plăților salariale. Astfel, în 2015 cota cheltuielilor pentru
remunerarea muncii în total cheltuielilor efectuate a reprezentat 40,2%, iar spre comparație în 2014 acest
parametru a avut valoarea de 56,9%. În 2014, ponderea plăților salariale în cheltuielile liceului a fost mai mică
comparativ cu valoarea medie a indicatorului pentru instituțiile școlare din raionul Ungheni, precum și față de
cota medie a acestui tip de cheltuieli atestat la nivel național. În 2014 cota cheltuielilor pentru remunerarea
muncii în raionul Ungheni a constituit 65,1%, iar la nivel de țară această pondere a fost de 69,2% (vezi Figura
2).

La Gimnaziul Mănoilești cheltuielile per elev finanțate din
surse bugetare au crescut în 2015 față de 2014. Astfel, în

Figura 3. Cheltuieli per elev din surse bugetare în 2014,
MDL

2015 cheltuielile per elev la liceu au constituit 10156,5
MDL, iar în 2014 acestea au fost de

9662,3 MDL.

Cheltuielile planificate per elev în 2016 sunt de 10512,6
MDL. În 2014 costurile per elev în Gimnaziul Mănoilești au
fost mai mari comparativ cu valoarea acestui indicator
înregistrată la instituțiile școlare din raionul Ungheni, care
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a constituit 6272,6 MDL (vezi Figura 3). De asemenea,
cheltuielile per elev în gimnaziu sunt mai mari decât finanțarea medie per școlar la nivel național, care în 2014
a fost de 9420 MDL.

Numărul de elevi la Gimnaziul Mănoilești, între anii școlari

Figura 4. Numărul de elevi ce revin la o școală

2013/2014 și 2015/2016 s-a majorat de la 272 la 301.
Acesta este mai mare comparativ cu numărul mediu de
elevi în instituțiile școlare atât la nivel de raion, cât și la
nivel de țară (vezi Figura 4). În anul școlar 2015/2016
numărul mediu de elevi la o școală din raionul Ungheni a
fost de 243 elevi, iar în mediu pe țară la o instituție
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școlară au revenit 252 de elevi.

În Gimnaziul Mănoilești numărul profesorilor s-a majorat

Figura 5. Numărul de elevi ce revin la un profesor

nesemnificativ între anii școlari 2013/2014 și 2015/2016.
În 2013/2014 în liceu activau 27 de profesori, iar în
2015/2016 în instituție lucrau 28 cadre didactice. Aceasta
a determinat creșterea ușoară a numărului elevilor ce
revin la un cadru didactic. Dacă în 2013/2014 la un
profesor reveneau 10 elevi, atunci în 2015/2016 s-a
stabilit un raport de un cadru didactic la 10,8 liceeni.
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Astfel, rata de la Gimnaziul Mănoilești este mai mică comparativ cu valoarea medie a indicatorului înregistrată
atât în raionului Ungheni, cât și la nivel de țară (vezi Figura 5). În 2015/2016 la instituțiile școlare din raionul

Ungheni în mediu unui cadru didactic îi reveneau 11,9 elevi. În același an școlar, la nivel de țară s-a atestat un
raport de un cadru didactic la 11,3 elevi.

În aspect comparativ dotarea liceului cu calculatoare este comparabilă cu media pe țară. În anul de studii
2015/2016 Gimnaziul Mănoilești dispunea de 23 de calculatoare, iar la un computer reveneau 13,1 elevi în
timp ce în mediu pe țară acest raport este de 12,9 elevi/calculator.

La Gimnaziul Mănoilești nu s-a atestat o anumită
dinamică a rezultatelor obținute de elevi la examenele de

Figura 6. Nota medie la examenul de absolvire a
gimnaziului

absolvire de la finele ciclului gimnazial. În anul de studii
2013/2014 nota medie la examenele de absolvire a fost
6,4, în 2014/2015 s-a înregistrat o creștere și a fost
obținută nota 6,8, iar în 2015/2016 rezultatul a fost 6,5
(vezi Figura 6). În 2014/2015 nota medie la examenele de
absolvire a gimnaziului a fost aceeași ca și rezultatul
mediu obținut în instituțiile educaționale din raionul
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Ungheni, însă mai joasă în comparație cu media pe țară de 7,01. Pe de altă parte, rata de promovare a
examenelor s-a diminuat. Dacă, în 2013/2014 și 2014/2015 toți elevii au susținut examenele de absolvire pe
note pozitive examenele, atunci în 2015/2016 doi dintre cei 39 de școlari ce fost au la probe au obținut note
negative, iar rata de promovare a fost de 94,9%. .
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